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Persbericht 
 

App helpt huisarts in Midden-Brabant bij vinden leeg 
verpleegbed  
 

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen hebben soms acuut extra zorg nodig. Het regelen 
van die extra zorg en het vinden van een bed voor een kortdurende opname kost met 
name de huisarts veel tijd. De nieuwe app ZorgbedMB helpt zorgverleners in de regio 
Midden-Brabant bij het snel regelen van het gewenste eerstelijnsbed. 
 
De nieuwe app is vanaf 1 september te downloaden en is een initiatief van Zorgnetwerk 
Midden-Brabant. De app biedt een overzicht van de beschikbare eerstelijns bedden in de 
regio. Verder is de app een handig hulpmiddel om te bepalen welke zorgvorm het beste 
aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Bovendien kan de huisarts via de app een specialist 
ouderengeneeskunde of de geriater van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) 
consulteren.  
  
Eerstelijns verblijf 

Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare oudere patiënten die tijdelijk 
(aanvullende) zorg nodig hebben en niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, maar 
waarvoor geen opname in een ziekenhuis vereist is. Die extra zorg kan geleverd worden op 
een eerstelijnsbed in een zorgcentrum. Door dit goed en snel te kunnen regelen wordt 
voorkomen dat patiënten onnodig lang op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp van 
een ziekenhuis moeten verblijven of zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden.  
 
Actueel overzicht 

De nieuwe app toont een actueel overzicht van de op dat moment beschikbare eerstelijns 
bedden in Midden-Brabant, voor zowel hoog-complexe als laag-complexe zorg. Als een 
andere zorgvorm zoals geriatrische revalidatie zorg of een crisisbed nodig is, laat de app 
organisaties zien die deze zorgvorm kunnen leveren.  Alle zeven zorgorganisaties die 
eerstelijns verblijf aanbieden in Midden-Brabant (De Wever, Het Laar, Maasduinen, 
Schakelring, ’t Heem, Thebe en Volckaert) participeren in de app en houden met elkaar de 
beschikbare beddencapaciteit actueel. 
 

 

http://www.zorgnetwerkmb.nl/
http://www.zorgnetwerkmb.nl/
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De app ZorgbedMB staat vanaf 1 september in de App Store en Google Play Store.  
De realisatie van de app is tot stand gekomen door samenwerking tussen de huisartsen, de 
instellingen voor verpleging en verzorging, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de GGZ 
Breburg  en gefinancierd door de zorgverzekeraars CZ en VGZ. 
 
 
Noot voor de pers: 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Tonny de Groot, 
programmamanager Zorgnetwerk Midden-Brabant via 013- 465 73 55 
 
 

     
 
 
 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.zorgbedmb&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://itunes.apple.com/us/app/zorgbed-midden-brabant/id1263036141

